


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA1_NSRU) 1 
ส่วนที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA2_NSRU) 4 
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA3_NSRU) 7 
ภาคผนวก  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ITA1_NSRU 

 
 

 
 



2 
 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 

 
 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 โอกาส ความรุนแรง ระดับ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
        ไม่พบความเสี่ยง 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (การปฏิบัติงาน) 
การไม่ปฏิบัตติาม 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 

3 4 12 
(สูง) 

1.กำหนดให้มีการสำรวจความตอ้งการใช้วัสดุ
เป็นรายไตรมาส เพื่อควบคุมปรมิาณการใช้ และ
จำนวนคร้ังที่จัดซื้อจัดจา้ง 
2.ดำเนินการตามกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ คือ 
1) สำรวจความต้องการ 
2) ทำเร่ืองขออนุมัติ 
3) ประสานผูป้ระกอบการ และผู้ตรวจรับวัสดุ 
เพื่อการสั่งของและตรวจรับ 
4) ทำบัญชีควบคุมการเบิก  
หรือนำไปใช ้

  การหลีกเลี่ยง 
  การลด/ควบคุม 
  การยอมรับ 
  การถ่ายโอน 
ความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2565  
- รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร  
- หัวหน้าสำนักงาน
คณบด ี

 

ITA1_NSRU 
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ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง (คะแนน) 
แนวทางการป้องกัน/ 

แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
โอกาส ความรุนแรง ระดับ 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน  
        ไม่พบความเสี่ยง 
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
        ไม่พบความเสี่ยง 

ชื่อผู้รายงาน  

       (รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 
              คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(ITA2_NSRU) 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

ป้องกัน/ 
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน) 
การไม่ปฏิบัตติาม 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เปน็ไปตาม
ระเบียบ 

1.กำหนดให้มีการ
สำรวจความต้องการ
ใช้วัสดุเป็นรายไตร
มาส เพื่อควบคุม
ปริมาณการใช้  
และจำนวนคร้ัง 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
2.ดำเนินการตาม
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ คือ 
1) สำรวจความ
ต้องการ 
2) ทำเร่ืองขออนุมัติ 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
อย่างถูกต้อง ได้ของที่มี
คุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

1.เพื่อให้
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเปน็ไปตาม
ระเบียบ 
2.เพื่อให้การ
เบิกจ่าย
งบประมาณเปน็ไป
ตามไตรมาส 
3.เพื่อควบคุมการ
ใช้วัสดุ และลดการ
สิ้นเปลือง 

ไม่ใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม 
ไตรมาส 

ปีงบประมาณ 2565  
- รองคณบดีฝ่าย
บริหาร  
- หัวหน้าสำนักงาน
คณบด ี

 

ITA2_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการ

ป้องกัน/ 
แก้ไขความเสี่ยง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 
งบประมาณ 

 

ตัวชี้วัด(KPI) 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  3) ประสาน
ผู้ประกอบการ  
และผู้ตรวจรับวสัดุ 
เพื่อการสั่งของ 
และตรวจรับ 
4) ทำบัญชีควบคุม
การเบิก  
หรือนำไปใช ้

 4.เพื่อได้สินค้าที่มี
คุณภาพ  
และมาตรฐาน 

    

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

       ไม่พบ 
ความเสี่ยง 

ชื่อผู้รายงาน  

       (รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 
              คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ITA3_NSRU) 
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   รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจำปีงบประมาณ  2565 (รอบ 12 เดือน) ณ วนัที่  30  เดือน กันยายน 2565 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการ
ติดตามและ

ปัญหา
อุปสรรค 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(การปฏิบัติงาน) 
การไม่ปฏิบัตติาม 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง 
1.กำหนดให้มีการสำรวจ
ความต้องการใช้วัสดเุป็น
รายไตรมาส เพื่อควบคมุ
ปริมาณการใช้ และจำนวน
ครั้งท่ีจัดซื้อจัดจา้ง 
2.ดำเนินการตาม
กระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณ คือ 
1) สำรวจความต้องการ 
2) ทำเรื่องขออนุมัติ 
3) ประสานผูป้ระกอบการ  
และผูต้รวจรับวัสดุ เพื่อการ
สั่งของ และตรวจรับ 

1.ประชุมชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับ
บุคลากรที่ปฏิบัต ิ
2.มีการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดไปยังบุคคล 
เพื่อถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 

✓ 1.การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบ 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
2.ไม่มีเรื่อง 
การเบิกจ่ายค้าง
ระหว่างไตรมาส 

1.การตอบวัด
การรับรู้ของผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย
ภายในแบบวัด 
IIT  

ให้บุคลากรของ
คณะตอบแบบ
ประเมิน  

ปีงบประมาณ 
2565  
- รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร  
- หัวหน้า
สำนักงาน
คณบด ี

1.จัดทำ
รายงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ตามไตรมาส 
2.ประชุม 
รับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบตั ิ
3.รายงาน
ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานให้
มหาวิทยาลยั
ตามเวลาที่
กำหนด 

ITA3_NSRU 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แนวทางการป้องกัน/
แก้ไขความเสี่ยง 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

สถานการณ์
ดำเนินงาน 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู ่

การปรับปรุงเพื่อ
ลดความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการ
ติดตามและ

ปัญหา
อุปสรรค 

4) ทำบัญชีควบคุมการเบิก  
หรือนำไปใช้ 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
1.เพื่อให้กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ 
2.เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม 
ไตรมาส 
3.เพื่อควบคุมการใช้วัสดุ 
และลดการสิ้นเปลือง 
4.เพื่อได้สินคา้ที่มีคณุภาพ  
และมาตรฐาน 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ไม่พบความเสี่ยง          
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ไม่พบความเสี่ยง          

 
 

          
 
 

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน 
   คือ ดำเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ดำเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน  

       (รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  แสงทอง) 
              คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















































































 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 




























































